
SAKSPAPIRER

 

 
 
Møtedato: 14.02.19 Møtested: Halden, E1-065 
 

Arkivref: Atnf/12-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 12-19 VEDTAK GODKJENNINGER 

 

a. Godkjenning av innkalling 
 
Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
 

b. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt 
 
Forslag til vedtak: 
Sakslisten og tidsplanen godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer. 
 
 

c. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
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Forslag til saksliste 

 

15:15 - 15:20 12-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 13-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 16:40 14-19 ORIENTERING ORIENTERINGER: 
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Studentrådene orienterer 
d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

      e. Fadderleder orienterer 
f.  Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j.  Ledelsen orienterer 

16:40 - 16:50 15-19 ORIENTERING VEILEDNINGSMAL FOR ORDSTYRER  

16:50 - 17:20 16-19 VEDTAK RESOLUSJONER 

17:20 - 17:40 17-19 DISKUSJON PLAN FOR REKRUTTERING VÅRSEMESTERET 

 PAUSE (10 MIN)   

17:50 - 18:10 18-19 DISKUSJON HØRING : Meretteringssystem HiØ  

18:10 - 18:20 19-19 VEDTAK DIALOG SPiØ OG HØGSKOLESTYRET REPRESENTANTENE  

18:20 - 18:25 20-19 ORIENTERING VALGKOMITÉ 

18:25 - 18:45 21-19 DISKUSJON FADDERSTYRET 2019, OG KOMMENDE FADDERSTYRER. 

 PAUSE (10 MIN)  

18:55 - 19:15 22-19 DISKUSJON UTFORDRINGER MED MØTETIDER FOR 
STUDENTREPRESENTANTER I STYRER OG UTVALG 

19:15 - 19:35 23-19 DISKUSJON MANGLENDE SENSURVEILEDNNG OG BRUDD PÅ 
SENSURFRIST 

19:35 - 19:50 24-19 DISKUSJON KONKRETE INNSPILL TIL FORBEDRING AV TP.  
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19:50 - 20:00 25-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK  
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Arkivref: Atnf/13-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 13-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

 
Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7. 
 

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte. 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.” 

 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget foreslår som Studentleder Fahad Said som møteleder og Ibrahim ibo fra IT 
rådet som ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf/14-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:14-19 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 
 
Sak 

a. Leder orienterer 

Siden sist så har jeg vært med å hjulpet HSS og internasjonal kontor med UKA, der jeg hjalp 

med å arrangere quiz sammen med Hege og delta frivillig på border shopping. Har hatt mye 

dialog med HSS leder siden og det har vært generelt en suksess å ha en slik uke for 

vårsemesteret. Hører nærmere med det nye styret om UKA i 2020 da de skal skiftes om ikke 

lenge. Som dere vet godt så har jeg vært i spissen med å få i gang det nye fadderstyret, etter at 

sakslisten har blitt sendt så skal jeg være med å lære dem opp på deres nye stillinger. Håper 

også at alle har fått inn sine forslag til de nye instruksene.  Jeg har vært på NSO sin leder 

samling og har møtte vinneren av studentens fredspris, Fasiha Hassan, som hadde fortalt om 

sitt arbeid om å gjøre høyere utdanning gratis i sør-afrika. Jeg har også fått innføring i 

grunnleggende informasjon om årets landsmøte som skal gis videre til delegasjon. Det har vært 

utfordringer med forelesere som ikke holder seg til emneplan i det siste, og har planer om å ha 

en dialog med dekanen det gjelder for å finne en løsning. Anbefaler alle å bli kjent med 

studentombudet, da han har mye kunnskap innenfor UH loven og har total taushetsplikt. Har 

vært på faglig ledermøte der vi har diskutert hvordan personopplysninger skal behandles på 

bachelor og master oppgaver med tanke på GDPR. Etter godkjenning av direktøren ble jeg med 

på en lokal skoleturnè for de som går på videregående i to dager.  Jeg skal også være med på 

en innspillsmøte til UH loven om ikke lenge og ønsker all innspill til endring av lover. Jeg skal 

også gå på den offensive med å innføre bøter på brudd av sensurfrister og mangel av 

sensurveiledningen, og er veldig glad for at jeg får sander med på dette når han er ferdig med 

studieseminaret. Vil takke han for hans innsats og regner med at det har vært beste seminaret 

på mange år! Jeg vil også informere parlamentet at jeg stiller som leder i linjeforeningen for 

enigma da de har generalforsamling om to måneder. Det skal ikke være i strid med mine 

oppgaver som studentleder og skal i prinsipp tre inn etter at jeg er ferdig i sommer. Jeg skal 

også ha vært på UKU møte og dekket opp for Marte sitt plass.  
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b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

Siden sist har jeg blant annet deltatt i prosessen med opplæring av rådsmedlemmer som 

ikke kunne delta på Avspark, og på kakedag i Fredrikstad. Mye av tiden min har 

naturligvis gått med til forberedelser rundt Studieseminaret, og jeg håper at alle sammen 

hadde en lærerik og morsom dag i Aud-Max. Jeg vil spesielt takke de av dere som har 

bistått under gjennomføringen av seminaret! Uten dere hadde det ikke vært mulig å 

gjennomføre dagen - så tusen takk! Nå som seminaret er ute av verden kan jeg endelig 

begynne å jobbe med det jeg virkelig brenner for, nemlig bedring av studiehverdagen 

ved HiØ, noe jeg gleder meg veldig til!  

 

b2.Læringsmiljøansvarlig 

Jobbet med prosessen rundt resolusjoner 

 

b3 Fag-og forskningspolitisk ansvarlig:  

 

c. Studentrådene orienterer 

 

d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

- avsluttet alt med avspark, etter opplæring i Drive. Er noen fortsatt usikre på bruken av 

Drive så ta kontakt ASAP.  

- Det gjøres fortsatt feil med utleggskjema +HUSK har det vært bevertning på møte så må 

det legges ved detaljert deltakeroversikt- uten dette blir det ingen utbetaling.  

- Jobbet med å oppdatere alle lister, be om tilganger + alt slit for nytt parlament.  

- Dialogmøte med Høgskole direktør og fungerende rektor, sittende rektor er fortsatt 

sykemeldt, på utbestemttod.  

- Hatt første møte med Studentombudet- veldig fruktbart, Org.kons og han skal delta i 

flere møter sammen utover.  

- Administert alt av innkallinger til intervju av fadderstyret og med deres opplæring - virker 

som en veldig engasjert gjeng.  

- Opplæring av nytt fadderstyret på Kranen SFO.  

- Vært med på å revidere alt av stillingsinstruker til fadderstyret.  

- Deltatt på personalmøte til alle de ansatte ved avdelingen for ØSS, veldig nytt og bra. 

- Booket masse møterom for rådsmøter og tilltsvalgtsmøter 
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- Jobber nå med revidering av praksis med opplæring av styrer, råd og utvalg.  

- Jobber med å revidere alt av nettsider for parlamentet + innspill fra parlamentet ønskes  

- Bestille kake til kakedager 

- Hjulpet Sander med en del av det praktiske i forkant Studieseminaret og under 

gjennomføringen.  

 

e. Fadderleder orienterer (blir invitert på neste parlamentsmøte)  
f. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  

g. Studentsamskipnaden orienterer 

h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 

i. Studentsamfunnene orienterer 

      J.    Ledelsen orienterer  
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Arkivref: Atnf/15-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler:  

Saksnr:15 -19 ORIENTERING VEILEDNINGSMAL FOR ORDSTYRER 

 
Bakgrunn 
Slik som det har blitt planlagt skal parlamentet ha forskjellige ordstyrer hvert møte. For de som 
har det for første gang kan det virke problematisk å avgjøre når man setter en strek på saken og 
hvem som skal ha taletiden sin.  
 
 
Sak 
Det skal presenteres en veiledningsmal for jobben som ordstyrer som kan brukes på møtene, 
for å gjøre det enklere for ordstyreren det gjelder.  
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Arkivref: Atnf/16-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Læringsmiljøansvarlig 

Saksnr: 16-19 VEDTAK RESOLUSJONER  

 
Bakgrunn 
På avspark vedtok parlamentet arbeidsplanen hvor det sto at dere skulle jobbe med utarbeiding 
av resolusjoner i løpet av året. Det vil derfor for hvert parlamentsmøte fremover være en sak 
som heter “resolusjoner”. Dere har da mulighet til å sende inn resolusjoner som ønskes vedtatt i 
parlamentet. 
 
 
Sak 
Resolusjoner som blir innsendt sendes ut ved sakslisten som vedlegg og rådene må ta stilling til 
om de er for eller mot resolusjonene. Man kan også komme med ønskede endrings-, stryknings- 
eller tilleggsforslag.  
 
Forslag til vedtak 
De resolusjonene som er fremmet vedtas/ vedtas ikke  
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Arkivref: Atnf/17-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Læringsmiljøansvarlig 

Saksnr: 17-19 DISKUSJON PLAN FOR REKRUTTERING VÅRSEMESTERET 

 
Bakgrunn 
7.2.4. “Hvert semester utarbeider markedsførings- og rekrutteringsansvarlig en plan for 
rekruttering til styrer, råd og utvalg, i samråd med resten av rådet. Planen for vårsemesteret 
fremlegges på parlamentsmøtet i februar og for høstsemesteret i september.” 
 
 
Sak 
Markedsføring og rekrutteringsansvarlige presenterer planen sin. Dersom vedkommende ikke 
har anledning til å komme skal rådsleder presentere planen på vegne av de.  
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Arkivref: Atnf18/-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 18-19 DISKUSJON HØRING : Meritteringssystem HiØ  

 
Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har stilt krav om å innføre et Meritteringssystem. Det er et lovpålagt 

system som belønner ansatte med tilstrekkelig undervisningskvalitet. Høringen har blitt 

utarbeidet av to ansatte (en fra økonomiavdelingen og en fra HR). Høringen ligger vedlagt i 

sakspapirene.  

 

Sak 

Fahad presenterer saken i detalj, og åpner for diskusjon. Høringsfrist er 15 mars, Studentleder 

få innspill via mail innen senest 11. Mars.  
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Arkivref: Atnf/19-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 19-19 VEDTAK DIALOG SPiØ OG HØGSKOLESTYRET 
REPRESENTANTENE 

 
Bakgrunn 
Høgskolestyrerepresentantene er observatører med tale og forslagsrett i alle saker i følge 
vedtektene til SPiØ, allikevel er ikke pliktet til å komme på SPiØ sine møter på lik linje som 
studentrådene og AU.  
 
Sak 
Studentleder har lyst til å ha dialogmøter med representantene, der han kan bedre innsikt i 
sakene til høgskolestyret. Da han er frikjøpt kan han legge til rette for at møtene passer for de. 
Representantene får fortsatt rett til å komme på møtene selv om det blir dialogmøter. I saker der 
det involverer enkelte avdelinger kan rådsmedlemmer være med på møtene. 
 
Forslag til vedtak 
Studentleder får myndighet til å arrangere dialogmøter med representanter fra høgskolestyret 
utenom møtene til SPiØ og rapporterer tilbake til parlamentet etter forespørsel.  
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Arkivref: Atnf/20-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 20-19 ORIENTERING VALGKOMITÉ 

 
Bakgrunn 
Punkt 9.9.2 sier følgende 
“På begynnelsen av kalenderåret utnevnes en valgkomité som har ansvar for rekrutering til 
styrer, råd og utvalg i samarbeid med markedsførings- og rekrutteringsansvarlig. 
Valgkomitéen skal også intervjue aktuelle kandidater og skrive innstilling som fremmes 
for SpiØ. Organisasjonskonsulent er sekretær under intervjuer.” 
 
 
Sak 
Det orienteres om at studentparlamentet begynner arbeidet med å finne representanter til 
valgkomitèen. Komitèen skal utnevnes på neste møte slik at de kan begynne arbeidet sitt i god 
tid før gjennomføring av valg.  
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Arkivref: Atnf/21-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 21-19 DISKUSJON FADDERSTYRET 2019, OG KOMMENDE 
FADDERSTYRER. 

 
Bakgrunn 
 
Fadderstyret har kommet i gang og per 05.02 har de hatt sitt første møte som styre. 
Parlamentet har hatt utfordringer med å rekruttere medlemmer til fadderstyret etter fadderukene 
og har kommet til en enighet om å finne løsninger til rekruttering av neste styret på forrige møte 
(Fadderstyret 2020).  
 
 
Sak 
Parlamentet oppfordres til å komme med konkrete tiltak for rekruttering av neste styret.   
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Arkivref: Atnf/21-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Organisasjonskonsulent  

Saksnr: 22-19 DISKUSJON UTFORDRINGER MED MØTETIDER FOR 
STUDENTREPRESENTANTER I STYRER OG 
UTVALG 

 
Bakgrunn 
Org.kons er sammen med Læringsmiljøkonsulenten er i gang med å legge opp opplæring for de 
nye studentrepresentantene til styrer, råd og utvalg.  
Det er veldig varierte tilbakemeldinger fra de som sitter i styrer og utvalg nå, og flere har meldt 
tilbake om at de føler at møtene legges til tider som ikke er forenelig med forelesninger og man 
opplever at man ikke får ha noe å si på hvilke dager møtene skal holdes. Det er lovpålagt at 
studenter skal representeres i 20 % av alle høgskolens styrer, råd og utvalg.  
 
Sak 
I UH-loven § 4-1 avsnitt 3 og 4 står følgende: 

3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt 
arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en 
avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan. 
 
(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. 
 
 
Det ønskes innspill på hva parlamentet tenker om dette, da det har skapt frustrasjon fra 
mange studenter som aktivt ønsker å delta, men som opplever at de ikke blir hørt.  
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Arkivref: Atnf/22-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 23-19 DISKUSJON MANGLENDE SENSURVEILEDNNG OG BRUDD 
PÅ SENSURFRIST 

 
Bakgrunn 
Høgskolen skal ha implementert sensurveiledning på samtlige avdelinger etter at det har 

kommet en ny lovendring ifjor som sier “Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle 
eksamener.”.  og at det skal være en sensurfrist på 21 kalenderdager. Studenter på enkelte 
emner har kommet med tilbakemeldinger på at det ikke praktiseres slik som loven påstår.  
 
Sak 
Det åpnes for diskusjon om problemstillingen og eventuelle tiltak for å ivareta studenter når det 
gjelder eksamen.   
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Arkivref: Atnf/23-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Organisasjonskonsulenten 

Saksnr: 24-19 DISKUSJON KONKRETE INNSPILL TIL FORBEDRING AV TP.  

 
Bakgrunn 
Våren 2019 tok Høgskolen i Østfold i bruk et nytt timeplan system TP, som er et system laget av 
UiO og som andre utdanningsinstitusjoner i Norge nå har tatt i bruk. UiO er veldig mottakelig for 
innspill om forbedring og de har allerede tatt tak i mange ting som Høgskolen i Østfold har spilt 
inn.  
 
Sak 
Det har blitt oppfattet at det er en del misnøye med det nye systemet, som har kommet for å bli.  
 
Det ønskes konkrete og konstruktive innspill på hva som kan bli bedre.  Innspill kan også 
sendes til Org.kons på epost innen kl. 12:00 den 19/2.   
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Arkivref: Atnf/ 24-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 25-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

 
Bakgrunn 
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker arbeidsutvalget at det gjennomføres 
møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
 
Sak 
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter.  
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